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Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής ιομηχανίας Οχημάτων ΑΕ.

1. Η αποζημίωση των άρθρων 2 και 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98), την οποία δικαιούνται οι
πρώην εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. που αποχώρησαν λόιω
συνταξιοδότησης, κατά το μέτρο που δεν έχει ήδη καταβληθεί, καταβάλλεται από το
Υπουργείο Οικονομικών.

2. Για τη διενέργεια της καταβολής απαιτείται η υποβολή αίτησης στη Διεύθυνσ
Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, με συνυτιοβολή των
δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το ακριβές ύψος της αποζημίωσης, καθώς και
ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης του εκάστοτε Πρώην εργαζομένου από το σύνολο των
τυχόν εκκρεμών και μελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων αναφορικά υ.ε τις ει’ λόγω
απαιτήσεις, και από οποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωσή του που Προέρχεται από Την ίδια
αιτία, ανεξαρτήτως νομικής βάσης θεμελίωσής της. Στην περίπτωση ύπαρξης εκκρεμοώς
ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, η καταβολή γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι προσκομίσσυν,
Πέραν της ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης, και δικόγραψο παραίτησης από τη σχετική
αγωγή, κατατεθειμένο στη Γραμματεία του οικείου δικαστηρίου.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται
και δεν συμψηψίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα
ασψαλιστικά Ταμεία και τα πιστωΤικά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν.
4307/2014 — Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 47:/2/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται ως εξής:

«1. Κατάτην αληθή έννοιατης Παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), οτις δαπάνες
της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, τιειλαυβάνονται και σι
απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη Θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής



διαχείρισης, νια την καταβολή οειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών,
αποζημίωσης μη ληψθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας Των

συμβάσεων εργασίας, και όλες εν γένει αδιακρίτως ψύσεως και αιτίας σι απαιτήσεις και
αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.»

Άρθρο 3

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση

επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς

του κορωνοϊσύ ςΟνιο-19»

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊσύ ςΟνΟ-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021, η
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματσδοτούμενης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε
αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω Τοπικής ισχύος
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νάσου ι:ονιο -19», που εγκρίθηκε με την υπ
αρ. 29013/8.3.2021 απόψαση του Υψυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (8’ 900), δεν
υπόκειται σε οποιονδήποτε ψόρο, τέλος, εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/20 13
(Α’ 167), μη εψαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 οε περίπτωση
διανομής ή κεψαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους,
τα ασψαλιστικά ταμεία και τα πιοτωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης
αποδεικτικού ψορσλογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη
δράση καιτην είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 4

Άδεια παραγωγής αντισητιτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςονιο-ι9 —

Παράταση ισχύος των παρ. Ι και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των Παρ. Ι και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α 74), ως προς τη χορήγηση άδειας
παραγωγής αντισητιτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ—19, παρατείνεται έως
την 30 Ιουνίου 2021.



Άρθρο 5

Παράταση ισχύος υττερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 52),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο ό

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεοτών Φ.Π.Α.

για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

Η παο. 2 του άρθρου ΙΙ του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος 11 «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο
συντελεστή (παρ. Ι του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος
κυρώθηκε μετον ν. 2859/2000 (Α’ 248), όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εψαρμόζονται
από την Ιη.6.2020 έως καιτην 30ή.9.2021.»

Άρθρο 7

Αγορά αο·θενοόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του ΕΚΑΒ

1. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού
Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης
ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αττοπληρωμ
εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ον-19» προς τον σκοπό της
αγοράς δέκα (10) ασθενοψόρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) καιτου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ΕΚΑΒ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή
για την καταγραψή των αναγκαίων προδιαγραψών των ασθενοψόρων και κοινοποιεί τις
προδιαγραψές αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών ως ψορέα υλοποίησης της αγοράς των
αοθενσψόρων. Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η

αξιοποίηση των ασθενοψόρων σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που
επιβάλλειτην αύξηση της δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς όλατα νοσοκομεία της
χώρας.

2. Η προμήθεια των δέκα (ΙΟ) ασθενοψόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών,
ως αναθέτουσα αρχή, σύμψωνα με τους ορισμούς της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’147), με τις τεχνικές προδιαγραψές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και
εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών
προδιαγραψών των ασθενοψόρων. Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση
σε πέντε (5) τουλάχιστον τιρομηθεύτριες εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία
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και ψήμη στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να υποβάλουν την προσψορά τους
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσψορές
διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της
συμβατότητας των πρσσψορών αυτών με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραψές. Αποκλειστικά
κριτήρια επιλογής του αναδόχου είναι, αψενός, η πλέον συμψέρουσα από Οικονομική άποψη
προσψορά βάσει τιμής και, αψετέρου, η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση της
συγκεκριμένης προμήθειας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραψή της οικείας σύμβασης.

3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοψόρων, αυτά
παραδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας γιατην εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΚΑΒ. Επτά (7) ασθενοψόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ και τρία (3)
ασθενοψόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Απικής, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και
Μακεδονίας.

Άρθρο 8

Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αποκλειστικά νια το έτος 2021, λόγω πανδη μίας

Ι. Μέχρι τις 31,10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνπ
ή πλεύσιμο τιοταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα,
μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των
παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

2. Εξαιρετικά γιατο έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α
του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου,
αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό
(3 0%) στο Δημόσιο.

3. Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό
εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμψωνα με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόψασπς των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β’1864).

Άρθρο 9

Παραχώρηση απλής χρήσης - Τροποποίηση της παρ. 5.α) του άρθρου 13 ν. 297 1/2001

Το πέμπτο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)
αντικαθίοταται και η περ. α’ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου διαμορψώνεται ως εξής:

«5.α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια
ξενοδοχειακά καταλύ ματα, οργανωμένες το υριοτικές καταοκηνώσεις (ο πι ρ πε), κέντρα



αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
καθώς και σε Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε Χώρο
όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται σι προϋτιοθέσεις
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υε αριθ. 20 (8 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με
αντάλλαγμα η απλή χρήση αινιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμψωνα με τα
προβλεπόμενα στην Παρ. 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και
για τους σκοπούς που αναψέρονται στο πρώτο εδάψιο της παρ. 4. 0 περιορισμός του
εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάψιο της
παρ. 4, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία,
οργανωμένες του ριστικές κατασκηνώοεις (ε ρπ) και σύνθετα τουριστικά καταλύ ματα
των υποπερ. αα’, ββ και δδ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4276/2014 (Α’155),
που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του
πρώτου εδαψίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης
ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της
επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα
τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται ς
δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του τιρώτου εδαψίου
παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορσυ διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της
επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν
περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη
των ανωτέρω κοινόχρηοτων χώρων, διενεργείται δημοτιρασία για την παραχώρηση
τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμ.ή εκκίνησης το
αντάλλαγμα που ορίζεται σύμψωνα με το άρθρο 16Α. Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους
ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό
ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της Εταιρείας μετην
Επωνυμία <(Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω τιαραχώρησης απαιτείται να
προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επίτου ακινήτου αυτού και π
επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ετ<’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η

ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται
σύμψωνα με το άρθρο Ι6Α».

Άρθρο 10

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρηαης χρήσης
υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών - Τροποποίηση της παρ.

Ια του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001

Στο πρώτο εδάψιο της περ. α) της Παρ. Ι του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (Α’285), η ψράση
«σε δύο (2) έτη» αντικαθίσταται από τη ψράση «σε τρία (3) έτη» και η Περ. α) της παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν
<ατασκευαστεί μέχριτις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη,
το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαψος του βυθού ·εης θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υψίσταται απόψαση



παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάισης μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός από
εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαίου περιλαμβάνονται
ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον ΕΟΤ. ή για
λογαριασμό του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι
ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ..
Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε Του
άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περ. & της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013
(Α’174).

Η ρύθμιση του πρώτου εδαψίου της παρούσας δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους,
καταστήματα κάθε είδους, συ μπεριλαμβανόμενων εμπορικών και υνειονομικού
ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ, τουριστικά
καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο
εδάιο, καθώς και για τους τσυριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993. Για την αδειοδότηση
ακολουθείται η διαδικασία των παρ. ό επ. του άρθρου 14, με εξαίρεση την εγγυητική
επιστολή της περ. στ’, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε
ψωτογραίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής μετην ακριβή Θέση του έργου και δημόσια
έγγραψα και αεροψωτογραψίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, από
τα οποία να τιροκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης
ή εξαίρεση από την κατεδάψιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσψορο αιτοδεικτικό μέσο,
ρητώς εξαιρουμένωντων μαρτύρων καιτου όρκου.»



Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

10 Ν - Ο1Κ1)Ί 14 Ν
(1ΓΟ ΓΛ1ΚΟί[45

:κ- \ιο:χι-οιι ι\Ν
4ΡΥΙΟΙΙΟΟ1Ν..01)1)Ν16(Ο0(0ΛΙ)16

Ι9Ο32Ο2 15:54

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — ΑΔΩΝ!Σ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

\1ίΊ:() Κ11.1Α\ .\ΕΕιυ ΚΙιΙίΑ.—\2
19.03.21)21 5:49Κ0)\ΟΓ.\\1ΙΝ0(11ΛΤ7!1)06Ν

003 Ν121 06

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ν .‘ υ5 4ΚΓ01\Ν 5 5Κ1ΞΚ \5 ΤΤΙ.\Μ \Τ)ί)ΝΙ
1Υ).ΪΑΝ1 ΜΝ1)ΟΝ1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν1.\\Ήί)1Τ)1 ‘ο’ί)14)Γ)15

144Ξ1Ν51 \ΝΤ1Ν(Ξ14 Ι 1.\.14λ5
19.113202ί1507

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ



6
=

Ζ
Ζ

!Ι
α

Ι
Ι

Ζ
Ζ2

Ζ
1*4

1*4
0

Χ

14
1%

1*4
ο..

ι’-
ι*ι

<
Σ

Ο
ς

>0Ο
Ζ

Ζ
-
-

2
<

Ο
»

ε
Σ

Φ
Ε

2ι’.ι
(1)

Ζ
—

1*4
Χ

2
<

2
οΟ

Χ
Ζ

0
..

1-·
<

1
111

0
Ο

Φ
111

Ζ
Φ

<δ
δε

1·1

Χ

1
’

η

Ζ
2

$
1

1
1

&
1*4

1*4
Ζ

0 1*4

ΧΖ
2

0
.

Ο

Ζ
Κ

—

‚
4

ί
ί
1
ι
έ



ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛ0ΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιψανείας Ακινήτου

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναψών Θεμάτων»

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνπσς,
Υπουργείου Προοτασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί. Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕπΕΙΩΝ ΡνΘΜΣΗΣ

Επισπεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραψείο Υπουργού Οικονομικών, τηλ. 210 3332616,

Επέξατεαπό τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενηςρύμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

[)4Τ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 -

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

1· ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΑ6
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ι. Αιτιολσγική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογού μενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καταβολής στους πρώην
εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. των αποζημιώσεων των
άρθρων 2 και 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98), όπως αυτά ισχύουν, τις οποίες δικαιούνται
κατόπιν της αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης. Η ρύθμιση καλύπτειτο μέρος
των εν λόγω αποζημιώσεων που δεν έχουν ήδη καταβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής
εκκαθάρισης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε., η οποία αποτελεί
εποπτευάμενο φορέα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2

Σκοπός του νομοθέτη με τη διάταξη του άρθρου 40 ν. 4772/202 1 (Α’ 17) ήταν να
επιβεβαιώσει την ένταξη οτα προαφαιρούμενα του πίνακα διανομής ως ομαδικών
πιστωμάτων, όλων ανεξαιρέτως και αδιακρίτως των υποχρεώσεων του εργοδότπ
που δημιουργούνται κατά τον χρόνο της ειδικής διαχείρισης, είτε αψορούν
δεδουλευμένες αποδοχές, είτε νόμιμους μισθούς υπερημερίας από οποιαδήποτε
αιτία, είτε άδειες και επιδόματα, είτε αποζημιώσεις καταγγελίας, εργατικών Ι

ατυχημάτων, άδειες ασθένειας, τοκετού καιλοχείας κ.ο.κ., δεδομένου καιτου ότι ο
ειδικός διαχειριστής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) έχει
πλήρη λειτουργική διαχειριστική εξουσία και αρμοδιότητα.
Προς αποφυγή κάθε εσφαλμένης ερμηνείας της διάταξης ή τυχόν παρερμηνειών
που οδηγούν στην αντιοτροφή του περιεχομένου της διάταξης και του σκοπού του Ι
νομοθέτη καιτη μη ορθή ερμηνεία της διάταξης, προτείνεται η προσθήκη στο τέλος
της παρ. Ι του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 της φράσης «και όλες εν γένει
αδιακρίτως φύσεως και αιτίας οι απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από
τη σύμβαση Εργασίας».

Άρθρο 3

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την ανάγκη καταβολής χωρίς καθυστέρηση
του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της χρηματοδοτούμενης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς
της νόσου ον 19», που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 900) και κατοχυρώνειτο αψορολόγητο,
ανεκχώρητο και ακατάσχετο του συνόλου της ενίσχυσης.

Άρθρο 4

Ιο



Εφόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊσύ
ςονΙο-ι9, και πάντως όχι πέραν της 30.6.2021, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη
παράτασης των προθεσμιών των παρ. Ι και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74),
προκειμένου σι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη
ζήτηση απολυμαντικών Προϊόντων είτε σε μορψή υγρή ή γέλης είτε σε εμποτισμένα
μαντηλάκια.

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν.
4753/2020, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της παρ. 50 του Κεψαλαίου Α
(Αγαθά) του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’248), έως και τις 31.12.2021,
ώστε να παραμείνουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% έως τις 31.12.2021 Τα
αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (μάσκες και γάντια [ΔΚ ΕΧ3926,
ΕΧ4015, ΕΧ4818 ΕΧ6307], σαπούνι και παρασκευάσματα [ΔΚ ΕΧ 3401 και Ε)< 3402],
αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά
παρασκευάσματα [ΔΚ ΕΧ 3307, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ2828, ΕΧ3402, ΔΚ 3808 και ΕΧ
3824], αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη {ΔΚ ΕΧ2207] και καθαρή αιθυλική αλκοόλη
[ΔΚ ΕΧ2207]).

Άρθρο ό

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του
ν. 4728/2020 (Α’ 186), προκειμένου να παραταθεί η ισχύς εψαρμογής του
μειωμένου συντελεστή 13%, στα αγαθά (μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ 2202 και
αεριούχα νερά της ΔΚ 2201) της παρ. 51 του Κεψ. Α’ και στις υπηρεσίες των παρ.
1, 1 α και ότου Κεψ. 8’ του Παραρτήματος ΗΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) έως
και τις 30.9.2021.

Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19, η ενίσχυση των αναγκών του
ΕΚΑΒ και του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την προμήθεια δέκα ασθενοφόρων.

Άρθρο 8

Με την παρ. Ι διατηρείται σε ισχύ η εξαιρετική ρύθμιση που ίσχυσε το έτος 2020,
ως απόρροια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που επισυνέβη λόγω της
παρατεταμένης πανδημίας και έπληξε το σύνολο της εθνικής οικονομίας, ιδίως δε
τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις που ασκούν συναψείς με αυτόν δραο·τηριότητες.
Ειδικότερα προβλέπεται, ότι η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Θα δοθεί και για τη ψετινή χρονιά και αυστηρώς μέχρι τις 31.10.2021, όχι μόνο σε
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαψέροντος,



όπως ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και σε ενοικιαζόμενα
επιπλωμένα δωμάτια, για λόγους αμιγώς οικονομικής ενίσχυσης των τουριστικών
αυτών επιχειρήσεων. Ισχύουν βέβαια οιπεριορισμοίπου ισχύουν γιατις υπόλοιπες
επιχειρήσεις.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω της
πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεων σε όλους τους επαγγελματικούς
κλάδους, Θεσπίζεται αύξηση του ποσοστού υπέρ Του ΟΤΑ. εττίτου ανταλλάγματος
παραχώρησηςαπλήςχρήσηςαιγιαλού καιπαραλίαςαπό 60%σε7Ο% μεπαράλληλη
μείωση του ποσοστού του Δημοσίου από 40 % σε 30 %.
Μετην προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 ορίζεται ότιτο ύψος του καταβαλλόμενου
ανταλλάγματος, ειδικά για το έτος 2021, Θα ανέρχεται σε ποσοοτό 60 % επί του
αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνονται οι
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την αναψυχή και την
εστίαση να ανταπεξέλΘουν στις οικονομικές δυσχέρειες που επέψερε η πανδημία.

ΆρΘρο 9

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’
285), απαλείψεται ο χαρακτηρισμός του είδους του δρόμου, ο οποίος
παρεμβάλλεται μεταξύ των επιχειρήσεων καιτης κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και
παραλίας, βάσει του οποίου η ιδιότητα του ομόρου διατηρείται. Τούτο κρίνετα
απαραίτητο για την ενιαία αντιμετώπιση των όμορων ακινήτων έμπροσθεν των
οποίων διέρχεται δρόμος και την εναρμόνιση της διάταξης με την υπ’ αρ. 548/1993
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ..

Άρθοο 10

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14Α του Ν.
2971/2001 δίδεται χρονική παράταση και δη κατά ένα (1) χρόνο, ώστε για έργα των
άρθρων 12, 12Α (προσχώσεις και τεχνικά έργα Προστασίας από τη Θαλάσσια
διάβρωση) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 (δηλαδή έργα που εξυπηρετούν
σκοπούς κοινωψελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς,
ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης,
βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς,
ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς κ.λπ.), τα οποία
κατασκευάστηκαν μέχρι τις 28.72011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, τπν
παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαψος του βυθού της
Θάλασσας, λιμνοΘάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς απόψαση
παραχώρησης της χρήσης, να μπορεί να υποβληθεί πλήρης αίτηση, προκειμένου να
μπορέσουν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόψαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1



Το συγκεκριμένο ζήτημα επιλύεται με την ανάληψη νομοθετικίις πρωτοβουλίας,
καθώς αψορά σε βασικά εργασιακά δικαιώματα και με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία
εμπράκτως στηρίζει εν γένει την εργασία και τα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματα.

Άρθρο 2

Το συγκεκριμένο ζήτημα επιλύεται νομοθετικά προς αποψυγή καταστρατηγήσεως
της αληθούς βούλησης του νομοθέτη.

Άρθρο 3

Γιατί το ποσό της έκτακτης αυτής στήριξης επιχειρήσεων που υπέστησαν επιπλέον
απώλεια εσόδων κατά την εορταστική περίοδο λόγω τοπικής ισχύος περιοριστικών
μέτρων πρέπει να καταβληθεί στο σύνολό του στους δικαιούχους χωρίς
παρακράτηση ή συμψηψισμό με τυχόν οψειλές.

Άρθρο 4

Λόγω λήξης ισχύος της υψιστάμενης ρύθμισης την 31] Μαρτίου 2021 και της
συνέχισης διασποράς του κορωνοϊού ςονιο-ι9 που καθιστά αναγκαία τη
διευκόλυνση παραγωγής αντισηπτικών.

Άρθρο 5

Για τα αγαθά των παρ. 50 και 51 του Παραρτήματος ΙΙΙ Κεψάλαιο Α εψαρμόοτηκε
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% και 13%, αντίστοιχα, στο Πλαίσιο κατατιολέμησης
και πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19, με ταυτόχρονη ενίσχυση της
αγοράς έως και τις 30.4.2021. Δεδομένης της αναγκαιότητας χρησιμοποίησης των
ειδών αυτών για την προστασία και την αποΦυγή διάδοσης του κορωνοϊσύ ΟονΙΟ,
αλλά και ενίσχυσης της αγοράς, καθίσταται επιβεβλημένη η παράταση ισχύος
εψαρμογής των εν λόγω παραγράψων έως καιτις 31.12.2021.

Άρθρο ό

Για τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε
μειωμένο συντελεστή (παρ. Ι του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, σ οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α’ 248), εψαρμόστηκε μειωμένος
συντελεστής με τις διατάξεις των περ. β, γ και δ της παρ. Ι του άρθρου ΙΙ ν.
4690/2020 (Α’104) με ισχύ από την 1η62020 έως καιτην 31ηι02020 σύμψωνα με
την παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
Ακολούθως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν. 4728/2020 (Α’ 186), με
ισχύ έως τις 30.4.2021. Δεδομένου ότι η έξαρση της πανδημίας του κορωνοΙού
ονοι παραμένει, καθίσταται επιβεβλημένη η παράταση ισχύος των διατάξεων
αυτών.

Άρθρο 7

Το έργο της ενίσχυσης των αναγκών του ΕΚΑΒ, που σε κάθε περίπτωση Θα
συμβάλλει στη γενικότερη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρίσταται ως

±3



αδήριτη ανάγκη για την αντιμετώπιση της πίεσης που υψίστανται σι μονάδες υγείας
εν μέσω καιτου τρίτου κύματος της πανδημίας.

Άρθρο 8

Λόγω της συνεχιζόμενης Οικονομικής κρίσης που επισυνέβη εξαιτίας της
παρατεταμένης πανδημίας και έπληξε το σύνολο της εθνικής οικονομίας, ιδίως δε
Τον τουρισμό καιτις επιχειρήσειςπου ασκούν συναψείς με αυτόν δραστηριότητες,
απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για λόγους αμιγώς Οικονομικής ενίσχυσης των
Τουριστικών αυτών επιχειρήσεων καθώς και των παραθαλάσσιων Δήμων.

Άρθρο 9

Κρίνεται απαραίτητη η απαλοιψή του προσδιορισμού της οδού, καθώς στην πράξη
δημιουργήθηκαν προβλήματα εψαρμογής και επιδιώκεται η ενιαία αντιμετώπιση
των όμορων ακινήτων έμπροσθεν των οποίων διέρχεται δρόμος, καθώς και η
εναρμόνιση της διάταξης με την υπ’ αρ. 548/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 10

Λόγω της πανδη μίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9, που υψίσταται από τον Μάρτιο του
2020 καιτου συνεπακόλουθου περιορισμού των μετακινήσεων για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφενός είναι δυσχερής η αναζήτηση και εύρεση των απαιτούμενων
στοιχείων, καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων μελετών (τοπονραψικών,
λιμενικών, στατικών, περιβαλλοντικών, κ.λπ.) και αφετέρου υπάρχει δυσκολία από
τους συναρμόδιους Φορείς για την έκδοση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και
από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες για την έγκαιρη επεξεργασία της
πλη ρότητας των υποβαλλό μενων στοιχείων.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο Ι

Η ρύθμιση αΦορά τους πρώην εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων
Α.Ε. (ΕΛΒΟ ΑΕ) που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης.

Άρθρο 2

Η ρύθμιση αψορά στις νομικές οντότητες/επιχειρήσεις υπό καθεστώς ειδικής Ι
διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 4307/2014 και καταλαμβάνει όλους τους
εργαζόμενους που συνδέονται με αυτές, με το τυπικό κριτήριο της συμβάσεως
εργασίας.

Άρθρο 3

Η ρύθμιση αΦορά τους δικαιούχους της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων δράσης ((Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Ο0-19».



Επίσης, διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων και
την πληρωμή των δικαιούχων και μειώνει τον ψόρτο υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη χορήγηση ενημεροτήτων.

Άρθρο 4

Η ρύθμιση αφορά το κοινωνικό σύνολο εν γένει.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά υποκείμενα στον ψόρο πρόσωπα και επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου των παραπάνω ειδών και τους
τελικούς καταναλωτές των εν λόγω αγαθών.

Άρθρο ό

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά υποκείμενα στον ψόρο πρόσωπα και επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε
εισιτήρια κινηματογράφων, Θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά Ι

προσώπων και των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καψετεριών,
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών
συναφών προς αυτές επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές-
λήπτες των εν Θέματι υπηρεσιών.

Άρθρο 7

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τις μονάδες υγείας και το σύνολο της κοινωνίας.

ΆρΘρα 8-9

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν τις τουριστικές κυρίως επιχειρήσεις και στους
λοιπούς συναφείς κλάδους, που δραστηριοποιούνται στους παραθαλάσσιους
δήμους της χώρας, και δικαιούνται είτε με την ιδιότητα του ομόρου είτε μέσω
δημοπρασίας να συνάψουν σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού. Επίσης
αφορούν και όλους τους παραθαλάσσιους Δήμους.

Άρθρο 10

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και 13’
βαθμού, τουριστικές επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες, στις περιπτώσεις που
τα εν λόγω έργα έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό
του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι
ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων ιου
Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη
λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις
διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περ. α’ της παρ. 19 του
άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α’174).



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
4. ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΙΙΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 2

Άρθρο 40 ν. 4772/2021

Άρθρο 4

Παρ. Ι και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74)

Άρθρο 5

Παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (83 Α’), όπως ισχύει μετά
την αντικατάστασή της με το άρθρο 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ Α 227/18.11.2020)

Αρθροό

Παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του ν. 4728/2020 (Α’ 186).

Άρθρο 8

Άρθρο 20 ν. 4690/2020

Άρθρο 10

__________

Άρθρο 14Α ν. 2971/2001

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού Δεν υψίσταται εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής
διατάγματος, κανονιστικής πράξης.
υπουργικής απόψασης

ή άλλης κανονιστικής

πράξης;

____________________________________________________

1) με αλλαγή διοικητικής Το ζήτημα δεν σχετίζεται με διοικητική Πρακτική.

πρακτικής

συ μπεριλαμβανομένης

της δυνατότητας νέας

ερμηνευτικής

προσέγγισης της

1€)



υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ίί) με διάθεση Το ζήτημα δεν σχετίζεται με διάθεση περισσότερων
περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
ανθρώπινων και

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Οχι Χ
6

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

) σε άλλη/ες
χώρα/ες της ΕΕ. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

_____

Π

_____
_

ιΤί1
Π

τ:Π

_____

Π Π Π Π Π

Χ ίΠ κ
8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της ρύθμισης
αφορούν την ικανοποίηση των πρώην
εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας
Οχημάτων Α.Ε., αναψορικά με αποζημιώσεις
που δικαιούνται λόγω συνταξισδοτικής
αποχώρησής τους βάσει των άρθρων 2 και 5
του ν. 3198/1955 (Α’ 98).

Άρθρο 3

Η πληρωμή στον συντομότερο δυνατό χρόνο

1) βραχυπρόθεσμοι: του συνόλου της έκτακτης ενίσχυσης στους
δικαιούχους της χρηματσδοτούμενης από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς της νάσου ςονίς 19»

Άρθρο 4
Προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊσύ
ςονιο-ι9 καιτων μεταλλάξεων αυτού.



Άρθρα 5-6
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η
μείωση της τελικής αξίας των εν λόγω αγαθών
και υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η
διάθεση των χρηματικών ποσών που
συγκεντρώθηκαν από δωρεές φυσικών και
νομικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κορωνοΙού ΟνΙΟ-19 και η επιτάχυνση των
διαδικασιών προμήθειας ασθενοφόρων.

Άρθρο 8
Η οικονομική ενίσχυση των τουριστικών,
εμπορικών και λοιπών συναφών
επιχειρήσεων και η διευκόλυνσή τους ώστε
να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές
επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Άρθρο ΙΟ
Παρέχεται η δυνατότητα να αδειοδοτηθούν
και να λάβουν παραχώρηση χρήσης τα έργα
που εξυπηρετούν κοινωελείς σκοπούς. Αν τα
έργα δεν λάβουν παραχώρηση χρήσης,
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία,
θεωρούνται αυθαίρετα και κατεδαψιστέα,
εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Οικονο μικών.

]ΑρθροΙ

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ρύθμισης
αφορούν στην ειδική μέριμνα του Κράτους νια
την αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων
προσώπων, τα οποία τύγχαναν εργαζόμενα σε
εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση.

Άρθρο 2
ιι) μακροπροθεσμοι:

Η ρυθμιση σκοπει στην απουγη καθε
εσψαλμένης ερμηνείας της διάταξης ή τυχόν
παρερμηνειών, που οδηγούν στην αντιστροό
του περιεχομένου και του σκοπού του
νομοθέτη, επί τω τέλει όπως εψαρμοστεί
ακωλύτως η βούληση του νομοθέτη όπως
αυτή εκψράζεται δια των οικείων νομοθετικών
διατάξεων.



Άρθρα 5-6

Ενίσχυση, στήριξη και ομαλή λειτουργία της
αγοράς και αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοΙού ΟνΟ-19 και των μεταλλάξεων
αυτού.

Άρθρο 7

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιψέρει θετικά
αποτελέσματα στο σύστημα υγείας αλλά και
στην κοινωνία, καθώς δια της προμθειας των
10 ασθενοφόρων ενισχύεται το ΕΚΑΒ ενόψει
καιτης εξελισσόμενης πανδημίας ΟνΙΒ-19.

Άρθρο 8

Η αποφυγή διατάραξης της απρόσκοπτης
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας
των τουριστικών, εμπορικών και λοιπών
συναφών επιχειρήσεων.

Άρθρο 10

Η αποφυγή διατάραξης της απρόσκοπτης
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας
των τουριστικών, εμπορικών και λοιπών
συναψών επιχειρήσεων.



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος

Ι Η συγκεκριμένη ρύθμιση στοχεύει στην καταβολή των
αποζημιώσεων που δικαιούνται σι πρώην εργαζόμενοι της
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. που αποχώρησαν λόγω
συνταξιοδότηση ς, κατά το μέρος που οι εν λόγω αποζημιώσεις
δεν έχουν καταβληθεί στο Πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης της
εταιρίας. Η καταβολή γίνεται κατόπιν υποβολής αίτπσης καί
των προ βλεπό μενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση
Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Με την προτεινόμενη συμπλήρωση της ερμηνευτικής ρύθμισης
της Παρ. Ι του άρθρου 40 του ν. 4772/2021, αποψεύγονται
τυχόν παρερμηνείες, αναψορικά με τη βούληση του νομοθέτη.
Ούτω αποσαψηνίζεται, ότι στα προαψαιρούμενα του πίνακα
διανομής ως ομαδικά πιστώματα εντάσσονται όλες
ανεξαιρέτως και αδιακρίτως σι υποχρεώσεις του εργοδότη που
δημιουργούνται κατά τον χρόνο της ειδικής διαχείρισης, είτε
αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές, είτε νόμιμους μισθούς
υπερημερίας από οποιαδήποτε αιτία, είτε άδειες και
επιδόματα, είτε αποζημιώσεις καταγγελίας, εργατικών
ατυχημάτων, είτε άδειες ασθένειας, τοκετού και λοχείας και
ούτω καθεξής, δεδομένου και του ότι ο ειδικός διαχειριστές
σύμψωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4307/2014 έχει πλήρη
λειτουργική διαχειριστική εξουσία και αρμοδιότητα. Ωσαύτως,
ουδόλως ενδιαφέρει και ασκεί νομική επιρροή εν προκειμένω
το πραγματικό γεγονός της παροχής εργασίας (λειτουργικό
κριτήριο), αλλά το τυπικό κριτήριο της συ μβάσεως εργασίας και
ο χρόνος δημιουργίας της απαίτησης.

3 Στο Πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς της νόσου
ΟνΙ0-19, οι επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου
απαιτήθηκε να αναστείλουν τη λειτουργία των ψυσικών
καταστημάτων τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2020, εν όψει της εορταστικής
περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και καθώς
το επιδημιολογικό φορτίο είχε ισορροπήσει σε σχετικά χαμηλά
επίπεδα, ετιετράπη η λειτουργίατων καταστημάτων λιανικής



πώλησης με τη μέθοδο της προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεψωνικής ή ηλεκτρονικής ιταραγγελίας (ΙίεΙ στο
σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την 15η
Δεκεμβρίου 2020 έως και την 2α Ιανουαρίου 2021, ενώ για
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως Τα βιβλιοπωλεία, επετράτιη
και η λειτουργία με είσοδο των καταναλωτών στο κατάστημα
ενώ επετράπη επίσης η λειτουργία των κομμωτηρίων και των
υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιτιοίησης νυχιών. Από
τις προβλέψεις της ως άνω υπουργικής απόψασης εξαιρέθηκαν
ωστόσο, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων των εν λόγω
περιοχών και του συνακόλουθου επιτακτικού κινδύνου
δημόσιας υγείας, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, οι επιχειρήσεις συγκεκριμένων περιοχών της
χώρας, οι οποίες έχασαν την ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις
της υπόλοιπης χώρας για αυξημένο κύκλο εργασιών, είτε με τη
μέθοδο του εΙεΙ ιν2γ, είτε και με τη δυνατότητα εισόδου στο
κατάστημα, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Για τη
στήριξη των ως άνω επιχειρήσεων το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σχεδίασε τη χρηματοδοτούμενη από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράση <(Ενίσχυση
επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της
νόσου ονίς 19», που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021
απόψαση του Υψυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (8’
900).

Με το προβλεπόμενο αψορολόγητο, ακατάσχετο και
ασυμψήψιστο των ενισχύσεων της εν λόγω ενίσχυσης, σε
συνδυασμό με την απαλλαγή των δικαιούχων από την
υποχρέωση προσκόμισης ψορολογικής και ασψαλιστικής
ενημερότητας, διασψαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των
σχετικών πληρωμών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις, με
στόχο την επίτευξη του σκοπού της ως άνω δράσης.

4 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παράταση μέχρι
την 31η122021 της ρύθμισης ως προς την άδεια Παραγωγής
αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ ΟνΙ0-Ι9.

5 - ό Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η παράταση
εψαρμογής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.: α) στα αγαθά
της Παρ. 50, έξι τοις εκατό (6%) [είδη ατομικής υγιεινής και
προστασίας] και στα αγαθά της παρ. 51, δεκατρία τοις εκατό
(13%) [μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ 2202 και αεριούχα νερά της
ΔΚ2201] Κεψ.Α’ΠαράρτημαίίΙτου ΚώδικαΦΠλ(ν.2859/2000



Α’ 248] και β) στις συγκεκριμένες υπηρεσίες του παραρτήματοςη
ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (εισιτήρια κινηματογράψων, Θεατρικών
παραστάσεων και συναυλιών, αθλητικών αγώνων, για είσοδο
σε ζωολογικούς κήπους, παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική
παραγωγή, παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών,
ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά,
διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους,
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος
διακοπών καιτης μίσθωσηςχώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ
για τροχόσπιτα, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών
τους, εκμετάλλευση καφενείων, καετεριών,
ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων,
οινομαγειρείων και λοιπών συναψών προς αυτές
επιχειρήσεων), αποσκοπώντας στη μείωση των δυσμενών
συνεπειών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ΟνΙΕ-19 στους
πολίτες καιτις επιχειρήσεις όλης της επικράτειας.

7 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται να διατεθούν Τα
χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν στον ειδικό λοναριασμό
«Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ ον-19», ο οποίος
συστήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 2/16250/3.4.2020 απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα χρήματα Θα διατεθούν νια
την προμήθεια δέκα ασθενοφόρων, η οποία διενεργείται από
το Υπουργείο Οικονομικών ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραψές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ.
Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και Την προμήθεια των
ασθενοψόρων, αυτά παραδίδονται από τον Υπουργό
Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΚΑΒ. Επτά ασθενοψόρα Θα διατεθούν ισομερώς
στις επτά ΥΠΕ και Τρία ασθενοψόρα Θα διατεθούν σομερώς
στις μεγαλύτερες ΥΠΕ, ήτοι στις ΥΠΕ Απικής, Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας.

Η οικονομική ενίσχυση των τουριστικών, εμπορικών και
λοιπών συναφών επιχειρήσεων και η διευκόλυνσή τους, ώστε
να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές επιπτώσεις της
συνεχιζόμενης πανδημίας.

9 Αφαιρείται ο περισριστικός προσδιορισμός της οδού, καθώς
στην πράξη δημιουργήθηκαν προβλήματα εφαρμογής και
επιδιώκεται η ενιαία αντιμετώπιση από την Διοίκηση των
όμορων, έμπροσθεν των οποίων διέρχεται δρόμος, καθώςκαι



η εναρμόνιση της διάταξης με την υτι’ αρ. 548/1993

_____

γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

10 Η παροχή επαρκούς χρόνου προς υποβολή αιτήσεων που να

είναι πλήρεις, μέσα σε συνθήκες συνεχιζόμενων περιοριστικών

μέτρων στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των δημόσιων

υπηρεσιών.

Β. ΐκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένα

ΓΊ.κυεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένα

Λ. ΕκΘεσ γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑδιΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

Μεγαλύτερη
οποδοτικότητο /

αποτελεσιιοτικότητα

ΟΦΕΛΗ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υττηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

_______________ ____________

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3 Θα συμβάλει στην στήριξη των πληπόμενων επιχειρήσεων — δικαιούχων
της προαναψερθείσας δράσης.

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙΙΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

— ·1
Σχεδιασμός /
προετοιμασίο

Ι

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προολήψεις / ΐ ΙΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ικινητικοτητο
ΤΗΣ ΙΡΥΘΜΙΣΗΣ Ί

Ενημέρωση
εκποίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΆλλοΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργΙο
διοχείοισπς

Διοχείριση
ΓΙΑ ΤΗ ολλογών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚόστοςΤΗΣ
συιιιιετοχηςΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεο
στ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτμηση:



20. ίνδυνοι αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, Γ
ΦΥΣΙΚΟ,ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

Ανειγνώριση /
εντοιτισμός

κινδύνου

Διατιστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

-

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

οντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

__________ _____________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανόδειζη κολών
πριικτικών Κατά
την τιλοποησι

ΜΕίΩΣΗ ύιισιι

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχης
οξιολόγηση
διειδικσοιών
διιιχείρισης
ύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι που να σχετίζονται με την υλοποίηση των προβλέψεων της ρύθμισης.



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

Άρθρο 2

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται ως

εξής:

«1. ΚατάτηναληΘήέννοιατηςπαρ.2

του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’

246), στις δαπάνες της λειτουργίας

της επιχείρησης κατά την ειδική

διαχείριση, περιλαμβάνονται και οι

απαιτήσεις που δημιουργούνται

μετά τη Θέση της επιχείρησης σε

καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για

την καταβολή οειλομένων μισθών,

επιδομάτων αδείας και εορτών,

αποζημίωσης μη ληθείσας άδειας,

καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία

καταγγελίας των συμβάσεων

εργασίας, και όλες εν γένει

αδιακρίτως ψύσεως και αιτίας οι

απαιτήσεις και αποζημιώσεις που

απορρέουν από τη σύμβαση

εργασίας. »

Αρθρο 5

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από
2032020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α 68),
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2021.»

Υφιστάμενες διατάξεις

Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4772/2021 (Α’ 17), η οποία
τροποποιείται, έχει ως εξής:

«1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2

του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’
246), στις δαπάνες της λειτουργίας της
επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση,
περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που

δημιουργούνται μετά τη θέση της
επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής
διαχείρισης, για την καταβολή
οψειλομένων μισθών, επιδομάτων
αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη
ληιθείσας άδειας, καθώς και
αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας
των συμβάσεων εργασίας.»

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 39 του ν. 4753/2020 έχει ως
εξής:

«2. Η παρ. Ι ισχύει έως και την 30π
Απριλίου 2021.»



Άρθρο ό

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται

ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος

111 «Αγαθά και Υπηρεσίες που

υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή

(παρ. Ι του άρθρου 21)» του Κώδικα

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο

οποίος κυρώθηκε με τον ν.

2859/2000, όπως τροποποιούνται

από την παρ. 1, εφαρμόζονται από

την Ιη.6.2020 έως και την

30ή.9.2021.»

Άρθρο 9

Το πέμπτο εδάψιο της περ. α’ της
παρ. 5 του άρθρου 13 του νόμου

2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται

και η περ. α της παρ. 5 του ίδιου

άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

ιι5.α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό,

παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή
πλεύσιμο ποταμό κύρια

ξενοδοχειακά καταλύματα,

οργανωμένες τουριστικές

κατασκηνώσεις (επΊρίπ), κέντρα

αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία

αναγνωρισμένα από τη Γενική

λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον

πληρούνται οι προϋποθέσεις του

Γενικού Κανονισμού Λιμένα με

αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), μπορεί να
παραχωρείται με αντάλλαγμα η

απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας,
όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμψωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3,
χωρίς δημοπρασία, για χρονικό

σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

4690/2020 (Α’ 104), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο ΙΟ του ν.

4728/2020 έχει ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος

«Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται

σε μειωμένο συντελεστή (παρ. Ι του

άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου

Προοτιθέμενης Αξίας, ο οποίος

κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, όπως

τροποποιούνται από την παρ. 1,

εψαρμόζονται από Την Ιη.6.2020 έως

και την 30ή.4.2021.»

20 (Β 444/1999), μπορεί να

παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή
χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης, σύμψωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς

δημοπρασία, για χρονικό διάστημα
μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς
που αναψέρονται στο πρώτο εδάψιο της
παρ. 4. Ο περιορισμός του εμβαδού

Η περ. α της παρ. 5 του άρθρου 13 του

νόμου 2971/2001, το πέμπτο εδάφιο της

οποίας τροποποιείται, έχει ως εξής:

«5. α) Στα όμορα προς τον αινιαλό,

παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή
πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά

καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές

κατασκηνώσεις (επΊρύι), κέντρα

αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία

αναγνωρισμένα από τη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε

επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων

αναώυχής, που δραστηριοποιούνται σε

χώρο όμορο του κοινοχρήστου και
Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και λειτουργούν νόμιμα, και εψόσον
σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων πληρούνται οι προϋποθέσεις του
αναψυχής, που δραστηριοποιούνται Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ.

κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης



διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για

τους σκοπούς που αναψέρονται στο

Πρώτο εδάψιο της παρ. 4. 0

περιορισμός του εμβαδού κάθε

παραχώρησης της απλής χρήσης

αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια

(500) τετραγωνικά μέτρα, που

προβλέπεται στο δεύτερο εδάψιο

της Παρ. 4, δεν ισχύει για τις

παραχωρήσεις σε όμορα του

κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία,
οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις (επΊρπ) και

σύνθετα τουριστικά καταλύματατων
υποπερ. αα’, ββ’ και δδ’ της περ. α’

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α’155), που λειτουργούν
νόμιμα. Σε περίπτωση ύπαρξης
συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων

του πρώτου εδαψίου της παρούσας,
καταλείτιεται από τις προβολές των

ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη

ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων

εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η
πρόσοψη της επιχείρησης είναι
μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η
ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά
πενήντα τοις εκατό (50%)
εκατέρωθεν των ορίων της. Αν

μεταξύ των χώρων που ασκείται η
δραστηριότητα της επιχείρησης και

των κοινόχρηστων χώρων του

πρώτου εδαψίου της Παρούσας
παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του

όμορου διατηρείται. Το ίδιο Ισχύει

και όταν μεταξύ της επιχείρησης και
των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων
παρεμβάλλεται πλατεία. Αν
υπάρχουν περισσότερες από μία
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε
πλατεία όμορη των ανωτέρω

αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, σε πεντακόσια (500)
τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται
στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 4, δεν

ισχύει για τις τιαραχωρήσεις σε όμορα

του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία,
οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις (επρπ) και σύνθετα

τουριστικά καταλύματα των υποπεο.

αα, ββ και δδ της περ. α της παρ. 2 του

άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α 155), που

λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση
ύπαρξης συνεχόμενων όμορων

επιχειρήσεων του πρώτου εδαψίου της
παρούσας, καταλείπεται από τις
προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης
ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2)
μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν

η πρόσοψη της επιχείρησης Είναι
μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η
ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά Πενήντα

τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων
της. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται

η δραστηριότητα της επιχείρησης και
των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου
εδαψίου της παρούσας παρεμβάλλεται
δημοτική οδός, η ιδιότητα του όμορου

διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν
μεταξύ της επιχείρησης και των
ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων
παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν
περισσότερες από μία επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε
πλατεία όμορη των ανωτέρω
κοινόχρηστων χώρων, δ ιενεργε ίται
δημοπρασία για την παραχώρηση
τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να
διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμή
εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται
σύμψωνα με το άρθρο Ι6Α. Αν μεταξύ
των χώρων στους οποίους ασκείται η
δραστηριότητα της επιχείρησης και των
κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί



κοινόχρηστων χώρων, δ ιενεργείται

δημοπρασία για την παραχώρηση
τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να
διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμή
εκκίνησης το αντάλλαγμα που

ορίζεται σύμψωνα με το άρθρο 16Α.
Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους
ασκείται η δραστηριότητα της
επιχείρησης και των κοινόχρηστων

χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή
ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική
Περιουσία του Δημοσίου ή της
Εταιρείας μετην επωνυμία «Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της
ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται
να προηγηθεί η απόκτηση
εμπράγματου ή ενοχικού
δικαιώματος επίτου ακινήτου αυτού
και η επέκταση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και επ’ αυτού,
προκειμένου να αποκτηθεί η
ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα
για την παραχώρηση της παρούσας
καθορίζεται σύμψωνα με το άρθρο

16Α».

Άρθρο 10

Στο πρώτο εδάψιο της περ. α) της

παρ. Ι του άρθρου 14Α του ν.
297 1/2001 (Α’285), η ψράση «σε δύο
(2) έτη)) αντικαθίσταται από τη
ψράση ιισε τρία (3) έτη)> και η παρ. α)
της παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. α) ‘Εργα των άρθρων 12, 12Α και
των παραγράψων 1, 2 και 3 του
άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί
μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την
παραλία, την όχθη, την παρόχθια
ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθμένα καιτο υπέδαψοςτου βυθού
της Θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και κοίτης πλεύσιμου
ποταμού χωρίς να υψίσταται

ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει
στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου

ή της εταιρείας με την επωνυμία
« Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της
ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να

προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή

ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου
αυτού και η επέκταση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και
επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η
ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα
για την παραχώρηση της παρούσας
καθορίζεται σύμψωνα με το άρθρο
16Α».

Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14Α του
ν. 2971/2001 (Α’285), που προστέθηκε
με το άρθρο 34 του ν. 4607/2019 (Α’40),
το πρώτο εδάψιο της οποίας
τροποποιείται, έχει ως εξής:
«1. α)’Εργατων άρθρων 12, 12Α καιτων
παραγράψων 1, 2 και 3 του άρθρου 14
που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις
28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία,
την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το
υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το
υπέδαψος του βυθού της Θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης
πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υψίσταται
απόψαση παραχώρησης της χρήσης,
ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου
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απόψαση παραχώρησης της χρήσης,
ανεξαρτήτως της έκδοσης

πρωτοκόλλου κατεδάψισης μέχριτην
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου,
μπορούν να λάβουν παραχώρηση
χρήσης με αιτιολογημένη απόψαση
του Υπουργού Οικονομικών, εκτός
από εκείνα που προβλέπονται στο
άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα
από αίτηση του ενδιαψερομένου
προς την αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία μέσα σε τρία (3) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη
ρύθμιση του προηγούμενου
εδαψίου περιλαμβάνονται
ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν
κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον
Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των
οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη
διαχείριση ή έργα που είναι
ουσιωδώς απαραίτητα για τη
λειτουργία των εν λόγω
ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ..
Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες
κατασκευές που εξυπηρετούν τη
λειτουργία των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες
έχει γίνει υπανωγή στις διατάξεις
είτε του άρθρου 121 του ν.
4495/2017 είτε της περίπτωσης α’
της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν.
4178/2013 (Α’174).

Η ρύθμιση του πρώτου εδαψίου της
παρούσας παραγράψου δεν
εψαρμόζεται για κατοικίες κάθε
είδους, καταστήματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών
και υγειονομικού ενδιαψέροντος, με
τα παραρτήματα και προσαρτήματά
τους, κάμπινγκ, τουριστικά
καταλύματα γενικά και
ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των

Ι αναψερομένων στο προηγούμενο

κατεδάψισης μέχρι Την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου, μπορούν να
λάβουν παραχώρηση χρήσης με
αιτιολογημένη απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών, εκτός από εκείνα που
προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν.
4504/2017, ύστερα από αίτηση του
ενδιαψερομένου προς την αρμόδια
Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε δύο (2) έτη
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Στη ρύθμιση του προηγούμενου
εδαψίου περιλαμβάνονται
ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν
κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον
Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των
οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν Τη

διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς
απαραίτητα για τη λειτουργία των εν
λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του
Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι
αυθαίρετες κατασκευές που
εξυπηρετούν τη λειτουργία των
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις
οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις
είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017
είτε της περίπτωσης α’ της παρ. 19 του
άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α’174).
Η ρύθμιση του πρώτου εδαψίου τς
παρούσας παραγράψου δεν
εψαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους,
καταστήματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και
υγειονομικού ενδιαψέροντος, με τα
παραρτήματα και προσαρτήματά τους,
κάμπινγκ, τουριστικά καταλύματα
γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες,
εκτός των αναψερομένων στο
προηγούμενο εδάψιο, καθώς και νια
τους τουριστικούς λιμένες του ν.
2160/1993. Για την αδειοδότηση
ακολουθείται η διαδικασία των
παραγράψων ό επ. του άρθρου 14, με
εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της
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εδάψιο, καθώς και για τους
τουριστικούς λιμένες του ν.
2160/1993. Για την αδειοδότηση
ακολουθείται η διαδικασία των
παραγράψων 6 επ. του άρθρου 14,
με εξαίρεση την εγγυητική επιστολή
της περίπτωσης οτ’, επιπλέον δε,
υποβάλλονται από τον αιτούντα

οπωσδήποτε ψωτογραψίες και

χάρτης της ευρύτερης περιοχής με
την ακριβή Θέση του έργου και

δημόσια έγγραψα και
αεροωτογραψίες συνοδευόμενες ρητώς εξαιρουμένων των μαρτύρων και
από υπεύθυνη δήλωση του του όρκου.»
μηχανικού, από τα οποία να
προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και

η έκταση των προς παραχώρηση της
χρήσης ή εξαίρεση από την
κατεδάψιση έργων, καθώς και κάθε
άλλο πρόσψορο αποδεικτικό μέσο,

ρητώς εξαιρουμένων των μαρτύρων

καιτου όρκου.»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

που προόλέπουν κατάρηση

περίπτωσης στ’, επιπλέον δε,
υποβάλλονται από τον αιτούντα
οπωσδήποτε ψωτογραίες και χάρτης
της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή

θέση του έργου και δημόσια έγγραψα
και αεροψωτογραψίες συνοδευόμενες
από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού,

από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος
κατασκευής και η έκταση των προς
παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση
από την κατεδάψιση έργων, καθώς και
κάθε άλλο πρόσψορο αποδεικτικό μέσο,

Καταριούμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυουσών

διατάξεων.

Η

1-___________________________

Ι Τ_____



Η. ‘Εκ3εαη εφαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων

Σχετική διάταξη
ΣυναρμοδιαΥπουργεια— Αντικειμενο

αξιολογουμενης ,

Συναρμοδιες υπηρεσιες/ ορεις συναρμοδιοτηταςρυθμισης

Διαδικασίες ειδικής
Άρθρο 2 Υπουργείο Δικαιοσύνης διαχείρισης ν.4307/2014

(Α’246)

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρα 5 και ό ΑΑ.Δ.Ε : Κώδικας Φ.Π.Α(κυρ. με ν.
Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ 2859/2000)
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική

διάταξη

Αρμόδιο ή
ειτισπεύδον

Υπουργείο ή
υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα

(ενδεικτική ή
αποκλειστική

προεσμία)

Είδος

πράξης
Αντικείμενο

+

33
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ΑριΘμ. 76 / 12 / 2021
Γ ΕΝΙΚΟ ΔΟ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου ΤΟυ Κράτου
(άρθρο 75 Παρ. 2 του Συντάγματο)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμοι) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος
Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά
και ρύθμιση συναφών Θεμάτων».

Α. Με την υπόψη τροπολογία. προβλέπονται τα ακάλιυΟα:

Ι.α. Το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το Υποιφγείο ί )ικονομικών Οα
καταβάλει στους Πρώην εργαζομένους της — υρισκομενης υπό ειδική
εκκαθάριση — Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Λ 1. (1. Λ Ηι) ΔΙ ) που
απολύθηκαν και εν συνεχεία συνταιιοδοτήθηκαν. την κατά νομο ιιποημίιοση
β. Ορίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποΟέσεις για την
καταβολή (όπως η παραίτηση των δικαιούχων από δικιιστικέ: διικδικήσεις).
ενώ ταυτόχρονα. προσδιορίζεται ότι η εν λόγω ιιποζιμιιιση Ϊινιι.ι ιινεκχωρητη
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. όεν ιυ:σμειε;ται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη Προς το Δημόσιο. τα ν.π.ο.ι.. τους ΟΤΑ.
και τα νομικά πρόσωπά τους. τα ασφαλιστικά ταμείιι και το πιστωτικά
ιδρύματα.

2. Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών /ειτοι)ργίιι της επιχείρησης
που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έζοδιι διαχείρισης. πριν από τη
σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή.
Προστίθενται στις εν λόγιο δαπάνες όλες οι γένπ αδιακρίτως φυσε()ς και αιτίας
απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ργαπίας.

3. Προβλέπεται. για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. το ιιφορολόγητο.
ακατάσχετο και ανεκχιί)ρητο. για την ενίσχυση που κατιιβάλλι;τιιι πτο πλαίσιο
της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσν δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ εζαίρεση σε αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 202() /ογι) τοπικής ισχύος
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νσοι) (Ξ( )‘νΙΙ) - Ι ε)».



4. Παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της (31.03.2021) και έως την
30η Ιουνίου 2021, η ισχύς των παρ. Ι και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 ως
προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοΙού
ονιπ- 19.

5. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30 Απριλίου 2021), έως και
την:
- 31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου
συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έξι τοις εκατό (6%), στα
είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι,
αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα Φ.Π.Α.
- 30η Σεπτεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή
Φ.Π.Α. [ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%)], για συγκεκριμένα αγαθά και
υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.

6. Προβλέπεται η αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων από το Υπουργείο
Οικονομικών για την εξυπηρέτηση αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και συγκεκριμένα. ορίζονται τα ακόλουθα:
α. Διατίθενται. με υ.α., τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και
την ημέρα έναρξης ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, στον ειδικό
λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την
αντιμετώπιση του κορωνοΙού ίΞΞΟνΙΓ’ - 19», με σκοπό την αγορά δέκα (10)
ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
β. Το Ε.Κ.Α.Β. συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την καταγραφή των
αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων, τις οποίες κοινοποιεί στο
Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της εν λόγω αγοράς.
γ. Η προμήθεια των ανωτέρω δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το
Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ειδικότερα
οριζόμενη διαδικασία.
δ. Καθορίζεται η ισομερής διάθεση των ασθενοφόρων στις Υγειονομικές
Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), μετά από την υλοποίηση της ανάθεσης και την
προμήθεια των ασθενοφόρων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

7. Ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας,
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Ειδικότερα:
α. Επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών και σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις
31 / 10/2021, υπό τους οριζόμενους κατά νόμο περιορισμούς και προϋποθέσεις.
β. Αυξάνεται. εξαιρετικά για το έτος 2021, το ποσοστό επί του
ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που
αποδίδεται υπέρ Ο.Τ.Α. από 60% σε 70%, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το
ποσοστό που αποδίδεται στο Δημόσιο από 40% σε 30%.
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γ. Ειδικιί)ς για Τί) Τρέχον έτος. ορίιεται το ύψος του κιιταβιυιομενοι)
ανταλλάγματος σε ποσοστό 60% επί του αρχικιι)ς υποιογισθέντος
ανταλλάγματος.

δ. Απαλείφεται ο χαρακτηρισμός Τί))) είόους ΤΟ1) ()ρομοι) (‘)1μΟτικς). ο
οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των αναιρερομενι)ν επιχειρήσει ν και της
κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας. βάσει του οποίου 1Ι ιιιότητα του
ομόρου διατηρείται. προκειμένου νι είναι δυνατή η πιιραγι)ρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις επιχειρήσεις αυτές. χι)ρι: οι]μοπριισία.

8. Παρατείνεται Κατά ένα (1) έτος. οριόμενη σε τρία ί3 ) έτη ιιπό δύο (2)
που ισχύει, η προθεσμία εντός της οποίας τα αναιρερομενα έργιι. που εχουν
κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-201 1. στον ιιιγιιιλό. την παραλία. την όχϋη. την
παρόχθια ζώνη. το υδάτινο στοιχείο. τον πυθμένα και Τί) υπέ(ιλφι)ς του βυθού
της Θάλασσας. λιμνοθάλασσας. λίμνης και κοίτης Π!ευσιμου ποτιιμοι). μπορεί
να λάβουν παραχώρηση χρήσης. συμφωνα με τις κείμενε: διιιτάΞει.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις. προκαλούνται τα ακολουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ περίπου. η οποία α\·αιύετιιι σε:

— 2,7 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή ιλποιμιι)σει)\’ στυυς Πρώην
εργαζόμενους της ΕΛΒΟ ΑΕ.
- 500 χιλ. ευρώ περίπου. από την αντιμετώπιση του κόστους αγορας δέκα
(10) ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών. γιο. την κάλυψη των
αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.Σ.Υ.

2. Απώλεια εσόδων. από την παράταση υπιιγιγή σε μειωμένο
συντελεστή Φ.Π.Α. συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών. Ι ο ύψος της εν
λόγω απώλειας δεν δύναται να προσιυοριστεί. καΘώ εΞιιρτάται από
πραγματικά γεγονότα.

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα ι)πιη’ι)γής στις
προτεινόμενες ρυθμίσεις. μεγαλύτερου αριθμού έργιι)ν. που έχουν
κατασκευασθεί μέχρι τις 28—7-20 11 . στον αιγιαλό. την παραλία. την όχθη
κ.λπ.. λέγω παράτασης κατά ένα (Ι ) έτος. της προθεσμίιι.ς εντό της οποίας
μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης και την ως εκ τοι)τοι). εισπραη του
σχετικού ανταλλάγματος.

Το ύψος των εν λόγω εσόδων εαρτάτιιι ιιπό πραγματι κιι γεγονοτα
(αριθμός έργιον που υπάγονται στη ρύθμιση κ.λπ..
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ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων. από:

- τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος. κατά την καταβολή της ενίσχυσης στο
πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Ι Ι.Δ.Ε. δράσης «Ενίσχυση
επιχειρήσεων που παρέμεινειν κατ εξαίρεση σε αναστινή λειτουργία κατά
την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγιο τοπικής ιιτχι’)ο μέτριον για τον
περιορισμό της διασποράς της νόσου ί’ΟνΙ1) -19»
— τον ορισμό της αποζημίωσης που Θα κατιιβληϋεί στους πρώην
εργαζόμενους στην ΕΛΒΟ ΑΕ. ως ακατάσχετης και ανεκχι)ρητη εις χείρας
του Δημοσίου και τρίτων. μη όεσμευόμενης και μη συμγηφιομι;νις με
β εβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο. τα ν.π.δ.ι.. τους ()Ι.Λ. και τιι. νομικά
πρόσωπά τους. τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α./φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)

Ι. Απώλεια εσόδων. για το τρέχον οικονομικο έτος. /ογι) του περιορισμού
(σε ποσοστό 60%) του προβλεπόμενου (ΙντίίλλαγμίΙΤος. για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού. παραλίας. όχθης και παρόχϋι ας ζώνης.
λιμνοθάλασσας. μεγάλων λιμνών και πιεύσιμιο’ ποτιιμιον σε ιιιώτε.

2. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων. λόγο) μετιιβολής του τροπου
παραχώρησης με αντάλλαγμα της ιιπλής χρήσης ίΙ1γ1ιού. παριιλίας.
λιμνοθάλασσας. λίμνης και πλεύσιμου ποταμού (χωρί δημοπρασία πλέον).
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρεμβάλλετιιι οποιουιήποτε είδους οδός.
μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινόχρηστης ζώνης αιγιι/!οι) και παραλίας.

Α0ήνυ(’Μαρτίου 2021
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Κύρωση
Σύμβασης Διανομής Ακινήτου Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου
Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών Θεμάτων».

Από Τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας. προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ περίπου. η οποία αναλύεται σε:

2,7 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή αποζημιώσεων στους πρώην
εργαζόμενους της ΕΛΒΟ ΑΕ.
- 500 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση του κόστους αγοράς δέκα (1 0)
ασθενοωόρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για την κάλυψη των αναγκών του
Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.Σ.Υ.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων, από την παράταση υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών. Το ύψος της εν λόγω απώλειας δεν δύναται να
προσδιοριστεί. καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού.

Π. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων τη
Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων, από:

- τη Οέσπιση ειδικού καθεστώτος, κατά την καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο
της χρηματοδοτούμενης από το Π.Δ.Ε. δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν
Κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020
λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου ονι -19»
- τον ορισμό της αποζημίωσης που Θα καταβληθεί στους πρώην εργαόμενου στην
ΕΛΒΟ ΑΕ, ως ακατάσχετης και ανεκχώρητη εις χείρας του Δημοσίου και Τρίτων, ιη
δεσμευόμενης και μη συμψηφιζόμενης με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ.,
τους ΟΤΑ. και τα νομικά πρόσωπά Τους, τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων Της Γενικής Κυβέρνησης.



ΙΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.!φορείς Γενικής Κυβέρνη ση

Ι. Απώλεια εσόδων, για το τρέχον οικονομικό έτος, λόγω του περιορισμού (σε
ποσοστό 60%) του προβλεπόμενου ανταλλάγματος, για την παραχώρηση απλής χρήσης
αινιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχΘιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και

πλεύσιμων ποταμών σε ιδιώτες.

2. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, λόγω μεταβολής του τρόπου παραχώρησης με
αντάλλαγμα της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και
πλεύσιμου ποταμού (χωρίς δημοπρασία πλέον), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
παρεμβάλλεται οποιουδήποτε είδους οδός, μεταξύ των επιχειρήσεων και της
κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας.

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων Θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων Ο.Τ.Α.

Αθήνα, Ι9Ο3-2Ο2Ο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι ΛΙΚΟΙ:Ι\ΙΙΙ,ΤΟ, Τ.\Ι.υίΙ\
19(;3 21)21 15:01

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ


